
Viborg orienteringsklub – Mødereferat 

 

Referat af generalforsamlingen 2020 

9. marts 2020, VO-res klubhus 

  

Bilag: Ingen 

Forplejning Håndmadder fra Kirkebækvejens slagter. 

Franskbrød og kage fra Houlkær bageren. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Arne Moe Jensen. Forsamlingen godkender Arne. 

Arne konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dagsorden rettidigt 

formidlet ud til medlemmerne. Der er ingen indkomne forslag til behandling. 

Forsamlingen var heller ikke en størrelse, der kommer ind under myndighedernes 

retningslinjer for smittefare ved COVID-19. 

 

Generalforsamlingen blev godkendt. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Kan læses i sin fulde længde i klubblad nr. 366. 

Jess gav et kort resume og uddybede et par af punkterne og fremhævede den store 

frivillige indsats til divisionsmatch, MTB-O VM, Juniorverdensmesterskaberne, skole-O og 

ikke mindst Viborg kommunes Sportpraktikdag. I forhold til børn og unge har VO, med 

Keld Gade som drivende kraft, aktiveret op mod 2000 skolebørn i løbet af 2019.  

Sportsligt har klubbens medlemmer hentet 28 medaljer ved DM og JFM, hvilket er 8 flere 

end de sidste to år. 

Jess gjorde opmærksom på, at der var sneget sig en fejl ind i opgørelsen, idet Grethe 

Anæus retteligt vandt GULD til JFM Sprint og ikke som anført SØLV. 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 

Regnskabet var på forhånd formidlet til medlemmerne og printede eksemplarer blev 

fordelt til forsamlingen. 

Pia forelagde regnskabet og gennemgik i grove træk indkomster, udgifter og balance.  

Overordnet set har VO brugt mange penge i 2019, primært i tilknytning til 75-års 

jubilæum samt nyanskaffelser. Således er egenkapitalen reduceret jf. beslutningen fra 

generalforsamlingen i 2019 trods solide indtægter fra stævner og udlejning af materiel. 

Herefter fremhævede Pia nogle punkter, såsom at alle sportslige aktiviteter er 

gennemført med overskud, men at overskuddet fra divisionsmatch er relativt beskedent 

i forhold til tidligere år, grundet større omkostninger end tidligere. 

Anders Byrdal spurgte ind til divisionsmatch, og hvad der har været dyrere end normalt.  



Viborg orienteringsklub – Mødereferat 

Side 2 

Referent: Karsten Christiansen Dato: 2020-02-09 

Det er primært udgifter til leje af skoven og af en lastbil som stikker ud i forhold til 

tidligere år. 

Lene Bejer gav udtryk for at et overskud af divisionsmatch på kr. 3000,- rigeligt kan 

retfærdiggøres, og den lejede lastbil gav meget værdi for de personer, der flyttede vores 

materiel til og fra stævnepladsen. 

 

Michael Dickenson spurgte, hvorvidt materieludlejning fortsat er den store 

indtægtskilde, herunder fremtiden for EMIT. Keld besvarede spørgsmålet ved at opridse 

de udlejninger, der har været bare i 2019, og som udgør en væsentlig indtægt for VO. 

Det bemærkes, at mange typer af materiel udlejes via Keld. I forhold til EMIT er det 

stadigvæk et anerkendt system og mange O-klubber efterspørger fortsat leje af 

systemet.  

 

Arne spørger ind til posten omhandlende klubtøj med baggrund i, at det er ved at være 

gammelt, og der ikke er salg i det, ej heller afskrivning på det. Pia redegjorde for 

historikken og at afskrivning tidligst kommer, når nyt klubtøj anskaffes – hvilket p.t. 

forventes i forbindelse med påskeløb 2023.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Bestyrelsens planer for de kommende år 

Kan læses i sin fulde længde i klubblad nr. 366. 

Jess gav et kort resume og fremhævede at VO fortsat vil levere arrangementer med en 

høj kvalitet igennem de erfarne kræfter i klubben.  

Årets store aktiviteter; Midtjysk Sprint Cup i weekenden 9-10. maj, Læsø 3-dages 14-16. 

juli og Natteravn til efteråret.  

 

Jimmi kommenterer på manglende koordination med Karup og Skive i forhold til 

træningsløb. Kritikken gik på, at Karup OK arrangerer aktiviteter samtidig med at VO 

gennemfører aftalt ViKaSki-aktiviteter, hvilket underminerer konceptet og giver alt for få 

deltagere til ViKaSki-træningsløbene. 

Stig orienterede om den aftale, der er indgået mellem Karup, Skive og VO. 

Jess redegjorde for at samarbejdet fortsat virker, men at det åbenbart er svært for Karup 

OK internt at koordinere initiativer. 

Forsamlingen bad bestyrelsen om at skærpe koordineringen med de to klubber. 

 

Michael Dickenson spurgte ind til den tidligere sag angående anvendelse af VO materiel 

til IFK-løb (tirsdagsløb). Sagen handler om, at det ofte er VO medlemmer, der arrangerer 

IFK løb og hertil gør brug af VO materiel hertil uden omkostninger for IFK – hvis det 

havde været til en anden klub end IFK, så vil udlejningsprisen have udgjort ca. 16.000 kr.  

Men set i lyset af, at IFK er en selvstændig forening med egne midler, herunder skærme, 

poststativer, EMIT og tidstagningsudstyr, har bestyrelsen besluttet, at det er IFK 
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materiel, der skal anvendes til tirsdagsløbene og ikke VO materiel . Der er samtidig lavet 

en aftale, så udstyret primært kan overdrages, og der således i begrænses omfang vil 

blive behov for at hente det i Karup. Endvidere er materiellet flyttet ud fra 

Flyvestationen til en privat adresse, så det let kan afhentes. 

 

Michael Dickenson kommenterer på manglende koordination i forhold til at anvende 

samme skov til IFK løb om tirsdagen hhv. ViKaSki-løb om onsdagen. 

Arne svarede, at det er yderst sjældent, at skovejere tillader løb to dage i træk.  

 

Bestyrelsens planer blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Uændret kontingent blev vedtaget. 

 

7. Valg af Formand 

Ikke på valg. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Pia og Karsten blev genvalg til bestyrelsen.  

 

Jørn Svensen bliver valgt til bestyrelsen (afløser for Torben Pedersen) for en etårig 

periode, så bestemmelsen i VO vedtægter om, at der kun er to bestyrelsesmedlemmer 

på valg om året, igen efterleves. 

 

Bent Hansen blev genvalgt som suppleant. 

Jørn Svensen blev erstattet af Jimmi Olsen som ny suppleant. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Birgitte Jørgensen blev genvalgt som revisor. 

Søren Elkjær blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

10. Eventuelt 

Aktivitetspokalen: 

Formanden præsenterede aktivitetspokalen og bestyrelsens motivation for at tildele 

pokalen til fire medlemmer af Jubilæumsudvalget. Formanden fremhævede, at 

jubilæumsarrangementet var en stor succes og levede op til alle forventninger, herunder 

godt vejr og sund økonomi. De fire medlemmer i udvalget: Torben Pedersen, Arne Moe 

Jensen, Søren Elkjær og Stig Barrett. 

Generalforsamlingen gav fuld tilslutning til tildelingen. 

 

Æresmedlem: 
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Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis 

beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens 

vedtægter, jf. §15. 

Et æresmedlem friholdes for kontingent. 

 

Dirigenten spørger forsamlingen om en afstemning er nødvendig. Forsamlingen viser 

tillid til bestyrelsen og fravælger afstemning. 

VO har tidligere haft to æresmedlemmer; Erik Thrane og Verner Nielsen. 

 

Bestyrelsen indstillede Keld Gade til titlen og privilegiet som livsvarigt æresmedlem i 

anerkendelse af hans mangeårige engagement i Viborg Orienteringsklub som 

klubhusbygger, arrangør af stævner og træningsløb, initiativtager, formand, 

materielmester, tidtager, redaktør, underviser og meget mere. 

Formanden uddelte et diplom til Keld Gade. 

------------------------- 

Tak og vingave til Torben for hans indsats i bestyrelsen, samt tak og vingave til Hans-Christian 

Sønderriis for hans indsats som løbstilmelder. 

Tak til de 28 fremmødte for god ro og orden, samt de konstruktive input til bestyrelsen. 

 

2020-03-14 Godkendt af generalforsamlingens dirigent. 

 


